PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233
1 punktu
PALANGOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.
1.1.

1. Transporto ir kitų paslaugų įkainiai:
Matavimo
Teikiama paslauga
vienetas
transportas (autobusas)
1 val.
1 km

1.2.

transportas (sunkvežimis)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

mobilus krepšinio stovas
mobili tribūna
bokso ringas
radiofikavimas

Eil.
Nr.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

1 val.
1 km
1 vnt.
1 vnt.
1 para
1 val.

Kaina be
PVM eurais
6,61
0,41

3,31
0,25
4,13
5,79
413,22
12,40

Pastabos
Palangos miesto savivaldybės
biudžetinėms įstaigoms
taikoma 25 % mokesčio
lengvata

30 sėdimų vietų
iki 1 kW galingumo

2. Sporto salės (Ganyklų g. 18, Palanga) paslaugų įkainiai:
Matavimo
Kaina be
Teikiama paslauga
Pastabos
vienetas
PVM eurais
krepšinio salė
1 val.
8,27
nuo 8.00 iki 13.00 val.
1 val.
9,92
nuo 13.00 iki 20.00 val.
1 val.
7,44
nuo 20.00 iki 22.00 val.
krepšinio salė su švieslente
1 val.
16,53
atletinės gimnastikos salė
1 val./
1,66
Palangos miesto bendrojo
1 asmeniui
ugdymo mokyklų mokiniams
– 0,83 Eur (be PVM)
atletinės gimnastikos salės
1 mėn./
16,53
Palangos miesto bendrojo
abonentas
15 kartų
ugdymo mokyklų mokiniams
– 11,57 Eur (be PVM)
bokso salė
1 val.
5,79

3.4.

3. Stadiono aikštės (Sporto g. 3, Palanga) paslaugų įkainiai:
Matavimo
Kaina be
Teikiama paslauga
Pastabos
vienetas
PVM eurais
pagrindinė futbolo aikštė
1 val.
100,00
atsarginė futbolo aikštė
1 val.
20,66
lengvosios atletikos
1 val.
9,92
grupė iki 10 asmenų
sektorius
bėgimo takas
1 val.
9,92
grupė iki 10 asmenų

Eil.
Nr.
4.1.

4. Lengvosios atletikos maniežo (Kretingos g. 21, Palanga) paslaugų įkainiai:
Matavimo
Kaina be
Teikiama paslauga
Pastabos
vienetas
PVM eurais
lengvosios atletikos salė
1 val.
8,26
grupė iki 10 asmenų

Eil.
Nr.
3.1.
3.2.
3.3.

5. Apgyvendinimo paslaugų įkainiai:

Eil.
Nr.
5.1.

Teikiama paslauga
mokomosios sporto bazės
viešbučio paslauga
(Birutės g. 34 ir 36,
Palanga )

Matavimo
vienetas
1 vieta
(parai)

Kaina be
PVM eurais
6,20

Pastabos

Su patalyne. Papildomai
asmuo sumoka rinkliavą už
naudojimąsi viešąja kurorto
infrastruktūra*
4,59
Be patalynės. Papildomai
asmuo sumoka rinkliavą už
naudojimąsi viešąja kurorto
infrastruktūra*
5.2
apgyvendinimo paslauga
1 vieta
3,31
Be patalynės. Papildomai
Smilčių g. 16, Palanga
(parai)
asmuo sumoka rinkliavą už
naudojimąsi viešąja kurorto
infrastruktūra*
* pagal tą dieną galiojantį Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą vietinės
rinkliavos mokestį.

Eil.
Nr.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6. Universalios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) paslaugų įkainiai:
Kaina be
Matavimo
Teikiama paslauga
PVM
Pastabos
vienetas
eurais
universali sporto salė ne
1 para
727,28
išskyrus administracijos ir
komerciniams renginiams
kitas sutartyje nurodytas
ūkinės paskirties patalpas
universali sporto salė
1 para
727,28
1. išskyrus administracijos ir
komerciniams renginiams
kitas sutartyje nurodytas
ūkinės paskirties patalpas
2. papildomas mokestis
nuo parduoto bilieto 0,25
Eur (be PVM).
universali sporto salė ne
1 val.
82,65
išskyrus administracijos ir
komerciniams renginiams
kitas sutartyje nurodytas
ūkinės paskirties patalpas
universali sporto salė
1 val.
82,65
1. išskyrus administracijos ir
komerciniams renginiams
kitas sutartyje nurodytas
ūkinės paskirties patalpas
2. Papildomas mokestis
nuo parduoto bilieto 0,25
Eur (be PVM).
pagrindinė sporto salė
1 val.
33,06
nuo 8.00 iki 09.30 val.
nuo 13.00 iki 15.30 val.
nuo 19.00 iki 22.00 val.
1val.
49,59
nuo 9.30 iki 13.00 val.
nuo 15.30 iki 19.00 val.
½ pagrindinės sporto salės
1 val.
16,53
nuo 8.00 iki 09.30 val.
nuo 13.00 iki 15.30 val.
nuo 19.00 iki 22.00 val.
1val.
24,80
nuo 9.30 iki 13.00 val.
nuo 15.30 iki 19.00 val.
¼ pagrindinės sporto salės
1 val.
12,40
1 krepšys
treniruoklių salė
1 val.
2,40
1 asmeniui
1 val.
16,53
komandai iki 10 žmonių

6.9.

treniruoklių salės
abonentas

1 mėn./15
apsilankymų
6 mėn.

24,80

1 asmeniui

140,50

12 mėn.

247,94

1 asmeniui
(vardinis su nuotrauka)
1 asmeniui
(vardinis su nuotrauka)
grupė iki 6 asmenų

6.10.

aerobikos salė

1 val.

8,27

6.11.

1 val.

16,53

1 val.

8,27

iki 30 kvadratinių metrų

6.13.
6.14.

VIP patalpos
(konferencijų salė)
fojė (dešinysis sektorius su
vandens įvadu)
fojė (kairysis sektorius)
komerciniai plotai

1 val.
1 mėn.

iki 30 kvadratinių metrų

6.15.

vidaus reklaminiai plotai

5,79
pagal
didžiausią
pasiūlytą
kainą
4,13

6.16.

pastatoma vidaus reklamos
įranga
teniso stalo nuoma

6.12.

6.17.

1 kv. m /
1 mėn.
1 renginiui/
1 kv. m
1 val.

pagrindinėje salėje,
treniruočių salėje, fojė

4,96
1,65

7. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, pensininkams
ir asmenims, turintiems negalią, suteikiama 25 % mokesčio lengvata už Universalios sporto salės
(Sporto g. 3, Palanga) treniruoklių ir aerobikos salių paslaugas.
8. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) pagrindinės sporto salės teikiamų
paslaugų 100 % mokesčio lengvata suteikiama Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms,
kurių steigėjas yra Palangos miesto savivaldybė, mokyklos mokinių sporto ir/ar kultūriniams
renginiams organizuoti.
9. Lengvosios atletikos maniežo (Kretingos g. 21, Palanga) ar Sporto salės (Ganyklų g.
18, Palanga) teikiamų paslaugų 100 % mokesčio lengvata suteikiama Palangos pradinei mokyklai,
kūno kultūros pamokoms vykdyti. Mokykla su Palangos sporto centru suderina pamokų
tvarkaraščius.
10. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) pagrindinės sporto salės arba
pagrindinės ir/ar atsarginės futbolo aikščių teikiamų paslaugų 100 % mokesčio lengvata suteikiama
didelio meistriškumo sportininkų komandoms, kurios konkurso būdu remiamos pagal Palangos
miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo tvarką. Treniruotės ir varžybos
vykdomos pagal su Palangos sporto centru suderintus treniruočių ir varžybų grafikus.
11. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salės (Ganyklų g. 18,
Palanga) ar Stadiono aikštės (Sporto g. 3, Palanga) teikiamų 100 procentų paslaugos lengvata
suteikiama, jei organizuojamas trumpalaikis (1-2 dienų) nekomercinis renginys ar sporto varžybos
miesto bendruomenei kartu su Palangos miesto savivaldybe.
12. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salės (Ganyklų g. 18,
Palanga) ar Stadiono aikštės (Sporto g. 3, Palanga) teikiamų paslaugų 100 procentų paslaugos
lengvata gali būti suteikiama Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų organizuojamiems
nekomerciniams, labdaros ar paramos renginiams organizuoti.
13. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje registruotiems ar Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje turintiems filialus ir vykdantiems veiklą Palangos miesto savivaldybėje ne
pelno siekiantiems juridiniams asmenims nekomercinių renginių ar varžybų organizavimui
Universaliojoje sporto salėje (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salėje (Ganyklų g. 18, Palanga), ar

Stadiono aikštėje (Sporto g. 3, Palanga) (galioja vienai pasirinktinai Sporto bazei) gali būti
suteikiama:
13.1. 80 procentų paslaugos lengvata 1 kartą per kalendorinius metus, jei
organizuojamos trumpalaikės (1-2 dienų) nekomercinės sporto varžybos ar renginiai, susiję su vaikų
ir jaunimo ugdymu, švietimu ir lavinimu;
13.2. 50 procentų paslaugos lengvata 1 kartą per kalendorinius metus, jei
organizuojamas trumpalaikis (1-2 dienų) nekomercinis miesto, regiono arba šalies lygio renginys ar
sporto varžybos, kurio dalyviai yra suaugę asmenys, arba renginys organizuojamas visai miesto
bendruomenei.
14. Palangos sporto centro sporto bazių teikiamų paslaugų lengvatos netaikomos
komercinių renginių organizavimui.
15. Sprendimus dėl paslaugos lengvatos suteikimo pagal 12 ir 13 punktus priima
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
____________________________

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
IR SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. lapkričio 2 d. Nr. T2-233
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29
punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti ir patvirtinti Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainius
(pridedama).
2. Patvirtinti Palangos sporto centro sporto bazių naudojimo tvarkos aprašą
(pridedama).
3. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazių
naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).
4. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28
d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų sporto paslaugų įkainių nustatymo“ 1
punktą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui
(Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo
dienos.

Šarūnas Vaitkus

Meras

BALSAVIMO REZULTATAI:
Užsiregistravo – 17.
Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.
Vaidotas
Bacevičius
Rimantas
Antanas
Mikalkėnas
Vaidas
Šimaitis
Už

Arvydas
Dočkus

Donatas
Elijošius

Danas
Paluckas

Ilona
Pociuvienė

Bronius
Vaitkus

Šarūnas
Vaitkus

Prieš

Irena
Galdikienė

Edmundas
Krasauskas

Sondra
Kulikauskienė

Elena
Kuznecova

Antanas
Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus
Simutis

Mindaugas
Skritulskas

Gediminas
Valinevičius

Dainius
Želvys

Eimutis
Židanavičius

Julius Tomas
Žulkus

Susilaikė

Nebalsavo

Nedalyvavo
posėdyje/ balsavime

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233
2 punktu
PALANGOS SPORTO CENTRO SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos sporto centro sporto bazių naudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste –
Tvarkos aprašas) reglamentuoja naudojimo ne konkurso būdu Palangos sporto centro sporto salių,
sporto maniežų, sporto aikštynų (toliau tekste – Sporto bazė) paslaugos suteikimo sąlygas.
2. Palangos sporto centras, teikdamas sporto bazių naudojimo atlygintinai
(neatlygintinai) paslaugas, vadovaujasi šiuo Tvarkos aprašu.
3. Pagrindinės šio Tvarkos aprašo sąvokos:
3.1. Sporto bazė – statinys, skirtas vienos ar įvairių sporto šakų pratyboms,
varžyboms, renginiui rengti;
3.2. Sporto paslaugos – atlygintinai (neatlygintinai) teikiamos paslaugos, susijusios su
sporto veikla;
3.3. Paslaugų teikėjas – Palangos sporto centras;
3.4. Paslaugos gavėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys;
3.5. Renginys – kūno kultūros, sporto propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų
rodymo priemonė: sporto rungtynės, varžybos, žaidynės, šventės, konferencijos, konkursai, vakarai,
parodos, susitikimai;
3.6. Komercinis renginys – renginys, į kurį patekimas yra mokamas arba renginiu
siekiama finansinės naudos;
3.7. Sporto pratybos – savarankiška sportininko arba bendra sportininkų ir trenerio
veikla, planingas treniravimasis;
3.8. Sporto varžybos – dviejų ar daugiau sportininkų, komandų, sporto klubų
varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis tarptautinės sporto šakos federacijos
nustatytų taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus.
II. SPORTO BAZIŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS
4. Sporto baze gali naudotis juridinių ar fizinių asmenų grupės renginiui, sporto
pratyboms ar sporto varžyboms organizuoti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val. ir nuo 20.00
val. iki 22.00 val., savaitgaliais bei švenčių dienomis, jei tuo metu Sporto bazėje nevyksta ugdymo
procesas, respublikinės varžybos pagal grafiką ar miesto renginiai. Jei Sporto baze nesinaudoja
Sporto centras ar kitos švietimo įstaigos, ji gali būti suteikiama juridinių ar fizinių asmenų grupėms
ir iki 20.00 val. Vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) Sporto baze galima
naudotis nuo 8.00 val. iki 22.00 val., jei tuo metu Sporto bazėje nevyksta respublikinės varžybos
pagal grafiką ar miesto renginiai.
5. Juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupės (toliau tekste – Paslaugos gavėjai),
pageidaujantys naudotis Sporto baze, Sporto centro direktoriui rašo prašymą, kuriame nurodoma:
paslaugos gavėjo vykdoma veikla, kokiam tikslui bus naudojamos patalpos, pageidaujamas valandų
skaičius per savaitę, laikas, atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys.
6. Suderinę laiką ir užsiėmimų grafiką, Paslaugos gavėjas ir Sporto centro direktorius
pasirašo Sporto bazės naudojimo sutartį (priedas – sutarties forma), kurios terminas – ne ilgesnis
kaip vieneri metai.
7. Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo Sporto centro direktorius
ir fizinių asmenų grupės atstovas, kuris yra atsakingas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

8. Sporto bazių naudojimo paslaugos įkainiai yra nustatomi Palangos miesto
savivaldybės tarybos sprendimais, kurie skelbiami Sporto centro interneto tinklalapyje.
9. Paslaugos gavėjai, turintys teisę į Sporto bazių teikiamų paslaugų lengvatas ir
pageidaujantys organizuoti renginį ar varžybas Sporto centro Sporto bazėje:
9.1. likus 30 dienų iki planuojamų sporto varžybų ar renginio vykdymo teikia prašymą
ir renginio nuostatus Sporto centro direktoriui dėl Sporto bazės, kurioje planuojama organizuoti
renginį ar sporto varžybas, vietos ir laiko suderinimo;
9.2. suderintą prašymą Paslaugos gavėjas pateikia Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriui.
10. Palangos miesto savivaldybės administracija rengia sprendimo projektą dėl Sporto
centro teikiamų paslaugų lengvatos suteikimo.
11. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl:
11.1. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salės (Ganyklų g.
18, Palanga), ar Stadiono aikštės (Sporto g. 3, Palanga) (galioja vienai pasirinktinai Sporto bazei)
teikiamų paslaugų 100 procentų paslaugos lengvatos suteikimo Palangos miesto savivaldybės
biudžetinių įstaigų organizuojamiems nekomerciniams, labdaros ar paramos renginiams
organizuoti;
11.2. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje registruotiems ar Palangos miesto
savivaldybės teritorijoje turintiems filialus ir vykdantiems veiklą Palangos miesto savivaldybėje ne
pelno siekiantiems juridiniams asmenims nekomercinių renginių ar varžybų organizavimui
Universaliojoje sporto salėje (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salėje (Ganyklų g. 18, Palanga),
Stadiono aikštėje (Sporto g. 3, Palanga) (galioja vienai pasirinktinai Sporto bazei) suteikimo:
11.2.1. 80 procentų paslaugos lengvatos, jei organizuojamos trumpalaikės (1-2 dienų)
nekomercinės sporto varžybos ar renginiai, susiję su vaikų ir jaunimo ugdymu, švietimu ir
lavinimu. Paslaugos lengvata taikoma 11.2 punkte nurodytiems juridiniams asmenims 1 kartą per
kalendorinius metus;
11.2.2. 50 procentų paslaugos lengvatos, jei organizuojamas trumpalaikis (1-2 dienų)
nekomercinis miesto, regiono arba šalies lygio renginys ar sporto varžybos, kurio dalyviai yra
suaugę asmenys, arba renginys organizuojamas visai miesto bendruomenei. Paslaugos lengvata
taikoma 11.2 punkte nurodytiems juridiniams asmenims 1 kartą per kalendorinius metus.
III. NAUDOJIMOSI SPORTO BAZĖMIS SĄLYGOS
12. Juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupės Sporto bazėmis naudojasi tik pagal
patvirtintą užsiėmimų grafiko laiką.
13. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
13.1. mokestį Paslaugos gavėjui skaičiuoti tik už Sporto bazės naudojimą pagal
Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus;
13.2. leisti Paslaugos gavėjui naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais
mazgais;
13.3. užtikrinti patalpų sanitariją.
14. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
14.1. apmokėti už paslaugas pagal gautą sąskaitą faktūrą (netaikoma turintiems teisę į
neatlygintiną naudojimąsi sporto bazėmis);
14.2. laikytis Sporto centro patvirtintų salių ir kitų patalpų priežiūros ir naudojimo
tvarkos taisyklių reikalavimų;
14.3. po užsiėmimų treniruočių sales, persirengimo kambarius bei kitas bendrojo
naudojimo patalpas palikti tvarkingas;
14.4. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą
nedelsdamas pranešti Sporto centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
14.5. atlyginti Sporto centrui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar
kitaip bazės patalpoms padarytų defektų), patirtą dėl Paslaugos gavėjo kaltės.

15. Sporto bazėse Paslaugos gavėjui draudžiama:
15.1. Sporto bazes naudoti ne pagal paskirtį ar perleisti tretiesiems asmenims jomis
naudotis;
15.2. Sporto bazių patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką
veikiančių medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
16. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę, raštu informavęs prieš 5 dienas Paslaugos
gavėją, atšaukti užsiėmimus. Už atšauktą užsiėmimą pinigų suma minusuojama iš bendros
mokėjimo sumos.
17. Paslaugos gavėjui, pagerinusiam Sporto bazės patalpas, už pagerinimą
neatlyginama.
18. Išaiškėjus turto sugadinimo ar nelaimingų atsitikimų atvejams, šalys sudaro
komisiją, kuri nustato kaltininkus ir nuostolių atlyginimo sąlygas.
19. Paslaugos gavėjas (sporto renginių, varžybų ar pratybų metu) prisiima atsakomybę
už dalyvių, žiūrovų apsaugą, viešąją tvarką ir medicininį aptarnavimą.
20. Visi iškilę ginčytini klausimai sprendžiami šalių susitarimu arba įstatymų numatyta
tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Tvarkos aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Palangos miesto savivaldybės
taryba.
22. Tvarkos aprašas viešai skelbiamas Palangos miesto savivaldybės interneto
tinklalapyje, Sporto centras Sporto bazių užimtumo grafikus viešina savo įstaigos svetainėje.
23. Tvarkos aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.
______________________

Palangos sporto centro sporto bazių naudojimo
tvarkos aprašo priedas
(Sutarties formos pavyzdys)
SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO PASLAUGOS SUTARTIS
20_____ m.________ ____ d. Nr. ___
Palanga

Palangos sporto centras, kodas 190275666, atstovaujamas Sporto centro
direktoriaus_____________________________________ (toliau tekste – Paslaugos teikėjas),
veikiančio
pagal
Sporto
centro
nuostatus,
ir
Paslaugos
gavėjas
_______________________________________________________________________________,
(jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas)

veikiantis pagal įstatymą, įstaigos įstatus (nuostatus), įgaliojimą (nereikalingus žodžius
išbraukti), remdamiesi Palangos sporto centro sporto bazių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T2-233, sudarė šią
sutartį (toliau tekste – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos gavėjui_______________________________
________________________________________________________________________________
(objekto adresas, bazės pavadinimas (sporto salė, maniežas ir kt.) ir trumpas apibūdinimas)

________________________________________________________________________________
naudoti treniruotėms, varžyboms ar kitiems renginiams (nereikalingus žodžius išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(nurodyti naudojimo laiką, nuo kada iki kada ir kiek valandų per mėnesį)

II. SUTARTIES SĄLYGOS
2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja (netaikoma turintiems teisę į nemokamą naudojimąsi
sporto bazėmis) naudotis suteikta sporto baze šioje sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir
mokėti už suteiktą paslaugą ___________ (įrašyti sumą) eurų per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą
žodį išbraukti).
3. Paslaugos terminas nustatomas nuo _____m. ___________ d. iki ____m.
_________d.
III. ŠALIŲ PAREIGOS
4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
4.1. apmokėti už sporto bazės naudojimo paslaugas pagal gautą sąskaitą faktūrą
(netaikoma turintiems teisę į nemokamą naudojimąsi sporto bazėmis);
4.2. laikytis Sporto centro patvirtintų salių ir kitų patalpų priežiūros ir naudojimo
tvarkos taisyklių reikalavimų;
4.3. sporto baze naudotis tik pagal grafike, kuris yra neatsiejama šios sutarties priedo
dalis, patvirtintą laiką;
4.4. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą
nedelsdamas pranešti Sporto centro direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;

4.5. po užsiėmimų treniruočių sales, persirengimo kambarius ir kitas bendrojo
naudojimo patalpas palikti tvarkingas;
4.6. netrukdyti kitiems įstaigos lankytojams naudotis teikiamomis sporto paslaugomis;
4.7. atlyginti Paslaugos teikėjui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus
ar kitaip bazės patalpoms padarytų defektų), patirtą dėl Paslaugos gavėjo kaltės;
4.8. sporto renginių, varžybų ar treniruočių metu užtikrinti dalyvių, žiūrovų saugumą,
viešąją tvarką ir medicininį aptarnavimą ir įstatymų nustatyta tvarka atsakyti, jei bus pažeistas
šiame punkte numatytas įsipareigojimas.
5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
5.1. mokestį Paslaugos gavėjui skaičiuoti už sporto bazės naudojimą pagal Palangos
miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus;
5.2. leisti Paslaugos gavėjui naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais;
5.3. užtikrinti patalpų sanitariją;
5.4. užtikrinti, kad užsiėmimų grafike nustatytu laiku Sporto baze nesinaudotų kiti
asmenys (neįtraukti į užsiėmimų grafiką).
6. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę, raštu informavęs prieš 5 dienas Paslaugos
gavėją, atšaukti užsiėmimus. Už atšauktą užsiėmimą pinigų suma minusuojama iš bendros
mokėjimo sumos arba suteikiamas kitas laikas atšauktiems užsiėmimams organizuoti.
7. Paslaugos gavėjui draudžiama:
7.1. Sporto bazes naudoti ne pagal paskirtį ar leisti tretiesiems asmenims jomis
naudotis;
7.2. patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų,
vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8. Paslaugos gavėjas (netaikoma turintiems teisę į nemokamą naudojimąsi sporto
bazėmis), šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs už paslaugą, moka 0,05 procento delspinigius
nuo nesumokėtos sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną.
9. Išaiškėjus turto sugadinimo atvejams, šalys sudaro komisiją, kuri nustato kaltininkus
ir nuostolių atlyginimo sąlygas.
V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS
10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ___________________
(terminas – metai, mėnuo, diena)

11. Ši sutartis, įspėjus Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš septynias dienas,
vienašališkai nutraukiama (įspėjimas laikomas tinkamu, jei buvo siunčiamas sutartyje nurodytu
adresu):
11.1. jei Paslaugos gavėjas naudojasi turtu ne pagal sutartį ar turto paskirtį;
11.2. jei Paslaugos gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;
11.3. jei Paslaugos gavėjas nemoka už paslaugą ilgiau kaip 2 mėnesius;
11.4. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu
nepavyksta jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais.
13. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios
sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar
nutraukimo.
14. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
15. Naudojimosi sporto bazėmis grafikas.
ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos teikėjas
(juridinio asmens pavadinimas)
(adresas, telefono/fakso nr.)
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
banko rekvizitai
(pareigos, vardas ir pavardė)
______________________
(parašas)
A. V.

Paslaugos gavėjas
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens
vardas ir pavardė)
(adresas, telefono/fakso nr.)
Juridinio asmens / fizinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
banko rekvizitai
(pareigos, vardas ir pavardė)
_______________________
(parašas)
A. V.
________________________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233
3 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO
BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazių naudojimo
tvarkos aprašas (toliau tekste – Tvarkos aprašas) reglamentuoja naudojimo ne konkurso būdu
Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių, maniežų, sporto aikštynų
(toliau tekste – Mokyklos sporto bazė) paslaugos sąlygas ir prioritetines paslaugų gavėjų grupes.
2. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos teikdamos Mokyklos
sporto bazių naudojimo atlygintinai (neatlygintinai) paslaugas vadovaujasi šiuo Tvarkos aprašu.
3. Pagrindinės šio Tvarkos aprašo sąvokos:
3.1. Mokyklos sporto bazė – sporto ir aktų salės, maniežas, sporto aikštynai;
3.2. Sporto bazės naudojimo paslauga – sporto bazės atlygintinai (neatlygintinai)
suteikimas naudotis paslaugos gavėjams;
3.3. Paslaugų teikėjai – Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos;
3.4. Paslaugos gavėjai – juridiniai ar fiziniai asmenys;
3.5. Renginys – kūno kultūros, sporto propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų
rodymo priemonė: sporto rungtynės, varžybos, žaidynės, šventės, konferencijos, konkursai, vakarai,
parodos, susitikimai;
3.6. Sporto pratybos – savarankiška sportininko arba bendra sportininkų ir trenerio
veikla, planingas treniravimasis;
3.7. Sporto varžybos – dviejų ar daugiau sportininkų, komandų, sporto klubų
varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis tarptautinės sporto šakos federacijos
nustatytų taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus.
II. SPORTO BAZIŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS
4. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau tekste – Mokyklos)
sporto bazės, suteiktos juridiniams ar fiziniams asmenims, naudojamos pagal jų tiesioginę paskirtį:
pamokoms, neformaliojo ugdymo užsiėmimų veikloms, sporto pratyboms, sporto varžyboms ir
kitiems renginiams organizuoti.
5. Pirmumo teisė naudotis Mokyklos sporto bazėmis suteikiama:
5.1. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms: kūno kultūros
pamokoms (treniruotėms) vesti, mokyklos mokinių neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti,
renginiams, varžyboms ir kitai sportinei veiklai organizuoti;
5.2. Palangos sporto centrui ugdymo procesui organizuoti.
6. Pagal iš anksto patvirtintą užsiėmimų grafiką ir sutartas sąlygas neatlygintinai
naudojimasis Sporto bazėmis suteikiamas:
6.1. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms ir Palangos sporto
centrui ugdymo procesui organizuoti;
6.2. Palangos švietimo pagalbos tarnybai trumpalaikiams (1 dienos) vietos
bendruomenės renginiams, konferencijoms organizuoti bei Trečiojo amžiaus universiteto veiklai
vykdyti.
7. Mokyklos sporto baze gali naudotis juridinių ar fizinių asmenų grupės darbo
dienomis nuo 20 val., savaitgaliais bei švenčių dienomis, jei tuo metu Mokyklos sporto bazėje

nevyksta miesto renginiai. Jei Mokyklos sporto baze nesinaudojama 6 punkte nurodytais atvejais, ji
gali būti suteikiama juridinių ar fizinių asmenų grupėms ir iki 20 val. Vasaros sezono metu
naudotis Mokyklų sporto baze galima tik tuo atveju, jei Mokykla nėra uždaryta.
8. Juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupės (toliau tekste – Paslaugos gavėjai),
pageidaujantys naudotis Mokyklos sporto baze, Mokyklos direktoriui rašo prašymą, kuriame
nurodoma: Paslaugos gavėjo vykdoma veikla, kokiam tikslui bus naudojamos patalpos,
pageidaujamas valandų skaičius per savaitę, laikas, atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys.
9. Suderinę laiką ir užsiėmimų grafiką, Paslaugos gavėjas ir Mokyklos direktorius
pasirašo Mokyklos sporto bazės naudojimo sutartį (priedas – sutarties forma), kurios terminas – ne
ilgesnis kaip vieneri metai.
10. Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo Mokyklos direktorius ir
fizinių asmenų grupės atstovas, kuris yra atsakingas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
11. Mokyklos sporto bazės naudojimo paslaugos tarifai yra nustatomi Palangos miesto
savivaldybės tarybos sprendimais, kurie skelbiami Mokyklos interneto tinklalapyje.
12. Paslaugų gavėjai, turintys teisę neatlygintinai naudotis Mokyklos sporto bazės
paslaugomis, prašymą teikia Mokyklos direktoriui, kuris, atsižvelgdamas į sporto salių užimtumo
grafiką, sudaro Mokyklos sporto bazės naudojimo paslaugos sutartį.
III. NAUDOJIMOSI SPORTO BAZĖMIS SĄLYGOS
13. Juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupės Mokyklos sporto bazėmis naudojasi
tik pagal patvirtintą užsiėmimų grafiko laiką.
14. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
14.1. mokestį Paslaugos gavėjui skaičiuoti tik už Mokyklos sporto bazės naudojimą
pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus;
14.2. leisti Paslaugos gavėjui naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais
mazgais;
14.3. užtikrinti patalpų sanitariją.
15. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
15.1. apmokėti už paslaugas pagal gautą sąskaitą faktūrą (netaikoma turintiems teisę į
neatlygintiną naudojimąsi Mokyklos sporto bazėmis);
15.2. laikytis Mokyklos patvirtintų salių ir kitų patalpų priežiūros ir naudojimo tvarkos
taisyklių reikalavimų;
15.3. po užsiėmimų treniruočių sales, persirengimo kambarius bei kitas bendrojo
naudojimo patalpas palikti tvarkingas;
15.4. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą
nedelsdamas pranešti Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
15.5. atlyginti Mokyklai materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar kitaip
bazės patalpoms padarytų defektų), patirtą dėl Paslaugos gavėjo kaltės.
16. Mokyklos sporto bazėse Paslaugos gavėjui draudžiama:
16.1. Mokyklos sporto bazę naudoti ne pagal paskirtį ar perleisti tretiesiems asmenims
ja naudotis;
16.2. Mokyklos sporto bazių patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką
veikiančių medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
17. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę, raštu informavęs prieš 5 dienas Paslaugos
gavėją, atšaukti užsiėmimus. Už atšauktą užsiėmimą pinigų suma minusuojama iš bendros
mokėjimo sumos.
18. Paslaugos gavėjui, pagerinusiam Mokyklos sporto bazę, už pagerinimą
neatlyginama.
19. Išaiškėjus turto sugadinimo ar nelaimingų atsitikimų atvejams, šalys sudaro
komisiją, kuri nustato kaltininkus ir nuostolių atlyginimo sąlygas.

20. Paslaugos gavėjas (renginių, sporto varžybų ar pratybų metu) prisiima atsakomybę
už dalyvių, žiūrovų apsaugą, viešąją tvarką ir medicininį aptarnavimą.
21. Visi iškilę ginčytini klausimai sprendžiami šalių susitarimu arba įstatymų numatyta
tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Mokyklos Švietimo skyriui iki kiekvienų metų spalio 1 d. pateikia duomenis apie
Mokyklos sporto ir aktų salių užimtumą einamais mokslo metais.
23. Tvarkos aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Palangos miesto savivaldybės
taryba.
24. Tvarkos aprašas viešai skelbiamas Palangos miesto savivaldybės interneto
tinklalapyje, Mokyklos Sporto bazių užimtumo grafikus viešina savo įstaigos svetainėje.
25. Tvarkos aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.
_______________________

Palangos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų sporto bazių naudojimo
tvarkos aprašo priedas
(Sutarties formos pavyzdys)
SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO PASLAUGOS SUTARTIS
20_____ m.________ ____ d. Nr. ___
Palanga
Paslaugos teikėjas _____________________________________________________,
(švietimo įstaigos pavadinimas, kodas)

atstovaujamas___________________________________________________________________,
(atstovo vardas ir pavardė, pareigos)

veikiančio
pagal
Mokyklos
nuostatus,
ir
Paslaugos
gavėjas
_______________________________________________________________________________,
(jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas)

veikiantis pagal įstatymą, įstaigos įstatus (nuostatus), įgaliojimą (nereikalingus žodžius išbraukti),
remdamiesi Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazių naudojimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. _________ ___ d.
sprendimu Nr. ________, sudarė šią sutartį (toliau tekste – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos gavėjui_______________________________
________________________________________________________________________________
(objekto adresas, bazės pavadinimas (sporto salė, maniežas ir kt.) ir trumpas apibūdinimas)

________________________________________________________________________________
naudoti treniruotėms, varžyboms ar kitiems renginiams (nereikalingus žodžius išbraukti)
_______________________________________________________________________________.
(nurodyti naudojimo laiką, nuo kada iki kada ir kiek valandų per mėnesį)

II. SUTARTIES SĄLYGOS
2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja (netaikoma turintiems teisę į nemokamą naudojimąsi
sporto bazėmis) naudotis suteikta sporto baze šioje sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir
mokėti už suteiktą paslaugą ___________ (įrašyti sumą) eurų per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą
žodį išbraukti).
3. Paslaugos terminas nustatomas nuo _____m. ___________ d. iki ____m.
_________d.
III. ŠALIŲ PAREIGOS
4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
4.1. apmokėti už sporto bazės naudojimo paslaugas pagal gautą sąskaitą faktūrą
(netaikoma turintiems teisę į nemokamą naudojimąsi sporto bazėmis);
4.2. laikytis Mokyklos patvirtintų salių ir kitų patalpų priežiūros ir naudojimo tvarkos
taisyklių reikalavimų;
4.3. sporto baze naudotis tik pagal grafike, kuris yra neatsiejama šios sutarties priedo
dalis, patvirtintą laiką;

4.4. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą
nedelsdamas pranešti Mokyklos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
4.5. po užsiėmimų treniruočių sales, persirengimo kambarius ir kitas bendrojo
naudojimo patalpas palikti tvarkingas;
4.6. netrukdyti kitiems įstaigos lankytojams naudotis teikiamomis sporto paslaugomis;
4.7. atlyginti Paslaugos teikėjui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus
ar kitaip bazės patalpoms padarytų defektų), patirtą dėl Paslaugos gavėjo kaltės;
4.8. sporto renginių, varžybų ar treniruočių metu užtikrinti dalyvių, žiūrovų saugumą,
viešąją tvarką ir medicininį aptarnavimą ir įstatymų nustatyta tvarka atsakyti, jei bus pažeistas
šiame punkte numatytas įsipareigojimas.
5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
5.1. mokestį Paslaugos gavėjui skaičiuoti už sporto bazės naudojimą pagal Palangos
miesto savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus;
5.2. leisti Paslaugos gavėjui naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais;
5.3. užtikrinti patalpų sanitariją;
5.4. užtikrinti, kad užsiėmimų grafike nustatytu laiku Sporto baze nesinaudotų kiti
asmenys (neįtraukti į užsiėmimų grafiką).
6. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę, raštu informavęs prieš 5 dienas Paslaugos
gavėją, atšaukti užsiėmimus. Už atšauktą užsiėmimą pinigų suma minusuojama iš bendros
mokėjimo sumos.
7. Paslaugos gavėjui draudžiama:
7.1. Sporto bazes naudoti ne pagal paskirtį ar leisti tretiesiems asmenims jomis
naudotis;
7.2. patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų,
vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8. Paslaugos gavėjas (netaikoma turintiems teisę į nemokamą naudojimąsi sporto
bazėmis), šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs už paslaugą, moka 0,05 procento delspinigius
nuo nesumokėtos sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną.
9. Išaiškėjus turto sugadinimo atvejams, šalys sudaro komisiją, kuri nustato kaltininkus
ir nuostolių atlyginimo sąlygas.
V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS
10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ___________________
(terminas – metai, mėnuo, diena)

11. Ši sutartis, įspėjus Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš septynias dienas,
vienašališkai nutraukiama (įspėjimas laikomas tinkamu, jei buvo siunčiamas sutartyje nurodytu
adresu):
11.1. jei Paslaugos gavėjas naudojasi turtu ne pagal sutartį ar turto paskirtį;
11.2. jei Paslaugos gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;
11.3. jei Paslaugos gavėjas nemoka už paslaugą ilgiau kaip 2 mėnesius;
11.4. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu
nepavyksta jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais.

13. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios
sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar
nutraukimo.
14. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
VII. SUTARTIES PRIEDAI
15. Naudojimosi sporto bazėmis grafikas.
ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos teikėjas
(juridinio asmens pavadinimas)
(adresas, telefono/fakso nr.)
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
banko rekvizitai
(pareigos, vardas ir pavardė)
______________________
(parašas)

Paslaugos gavėjas
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens
vardas ir pavardė)
(adresas, telefono/fakso nr.)
Juridinio asmens / fizinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
banko rekvizitai
(pareigos, vardas ir pavardė)
_______________________
(parašas)

A. V.

A. V.

